
ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΧΙΟΥ ΚΡΗΣ*
Οί χρόνοι τούς οποίους έκάλυψεν ή δράσις ικανών και λογίων πα

τριάρχων οιοι 'I ε ρ ε μ ί ας ό Β', Μελέτιος ό ΠηγάςκαίΚύ- 
ριλλος ό Λούκαρις είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος, ού μόνον 
διά την εκκλησιαστικήν μας ιστορίαν, άλλα καί διά την μεγάλην φιλο
λογικήν κίνησιν τού υποδούλου (εις τούς Τούρκους ή Φράγκους) Έ
θνους. ’Ιδιαιτέρως δι’ ημάς τούς Κρήτας σημαίνει τό πράγμα, διότι 
ού μόνον ο Πηγάς, ό Λούκαρις καί ό επίσκοπος Κυθήρων Μ ά ξ ι μ ο ς 
Μαργούνιος, σί τρεις κυριαρχοϋσαι μορφαί, είναι Κρήτες, αλλά 
καί πλήθος άλλο λογίων κληρικών γνωρίζεται έκ τής αλληλογραφίας 
τής εν λόγφ τριάδος, ηγούμενοι, επίσκοποι, μητροπολΐται καί μονα
χοί. Καί παρ’ αυτούς υπάρχουν πάντοτε οί μη Κρήτες άλλ’ δφείλοντες 
εις την μεγαλόνησον την μόρφωσίν των, δπως ό Γαβριήλ Σεβή- 
ρ ο ς, ό μητροπολίτης Φιλαδέλφειας.

Μία τών μορφών αυτών, τήν οποίαν μόλις δυνάμεθα σήμερον νά 
σκιαγραφήσωμεν από τήν αλληλογραφίαν του καί από έγγραφα σχετι
κά μέ τήν εκκλησιαστικήν του δράσιν είναι ό πρώτον μέν διατελέσας 
καστρίνσιος τού Οικουμενικού θρόνου, είτα δε έπίσκο*ος Μηθύ- 
μνης (Λέσβου) καί μητροπολίτης Χίου, Ιππόλυτος, Κρής*.

I. ΟΝΟΜΑ - ΚΑΤΑΓΩΓΗ - ΜΟΡΦΩΣΙΣ

Πού ακριβώς έγεννήθη ό 'Ιππόλυτος άγνωστον1. Πάντως εαυτόν

*) Τάς κιιριαηέρας ειδήσεις περί Ίππολύτου καί σχετικήν αλληλογραφίαν, 
όφείλομεν πρώτον είς τόν Mart. Crusius, Turcograeciae libri octo.... 
Basileae, 1584. Είτα έπληροφόρηοαν ημάς ό Le Quien, Oriens Christia- 
nus I, Parisiis 1740, σσ. 932 - 9ϋ4, 864, ό K. N. Σάδος, ΝΦ έν Άθήναις 
1866, σ. 217, ό Ά9·. Παπαδοπουλος Κεραμεύς, Μαυρογορδάτειος 
Βιβλιοθήκη, έν Κων)λει ls84, σ. 20 σημ. 3 τής β' στήλης, είτα ό αυτός 
Συμβολή είς τήν ιστορίαν ιής ΝΦ μέρος Α',ΕΦΣΚ ΙΖ',1886, σ. 52, ό Γ ε ώ ρ- 
γιος Ί Ζ ο λ ιό τ α ς, Χιακών καί ’Ερυθραίκών επιγραφών Συναγωγή .’Αθή
να 20,1908, σσ. 304 - 306 καί τέλος ό Κ ω ν σ τ. I. Άμαντος, ’Από τήν’Εκ
κλησιαστικήν 'Ιστορίαν τής Χίου, 'Ελληνικά 4, 1931, σσ. 47 - 68, έν σσ. 46-49·

Ή αλληλογραφία τοΰ Ίππολύτου (έπιστολαί του καί πρός αυτόν απευθυνό
μενοι, έδημοσιεύθη κατά καιρούς ύπό τών Crusius, Lamius, Σακκελίωνος> 
Legrand, Νινολάκη, Παχνοΰ, Σιδερίδου, δπως φαίνεται έκ τοΰ έν τή παρούση 
πίνακος. Χειρόγραφον άγιοταφιχόν τοΰ έν Κων)λει Μετοχιού ύπ’άριθ. 463, έν φ 
περιέχεται αλληλογραφία τοΰ Ίππολύτου, περιεγράφη τό »ρώτον ύπό Γ. Σ ο" 
φοκλέους. Βιβλιογραφία ΕΦΣΚ Α', 1863 σσ. 219 - 220.

·) Ό Ζ α β ί ρ α ς, Νέα'Ελλάς, Άθήνησι 1872, σ. 120 τόν θεωρεί Xiq
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'Ιππόλυτος Χίου Κρής 37

λέγει «Κρήτα»3 καί υπό τοϋ Μελετίου Πήγα καλείται «ομοπάτριος»3. 
Τό κατά κόσμον όνομά του ήτο, φαίνεται, ’Ιωάννης4, άφοΰ διά Μη
ναία τών ’Ιουλίου καί Αύγουστου μηνών άνήκοντα ποτέ εις αυτόν, 
έγράφη ότι : υπήρξε δε ποτέ κτήμα τό τεύχος τούτο καί τίνος «παπά 
Ίωάννου τού έκ καστρισίου» 5.

Χαρακτηριστικοί είναι αι σχέσεις τού Ιππολύτου προς τούς Κρή- 
τας ίεράρχας τής έποχής του. Έξ αυτών τον νεώτερον, Κύριλλον τον 
Λούκαριν (1572 - 1638) δεν έγνώρισε προσωπικώς, τουλάχιστον προ 
τών ετών 1592 - 1593, ότε ούτος διέτριψεν έν Κρήτη και Κωνσταντι- 
νουπόλει". Ό Λούκαρις είχεν έκπαιδευθή έν Κρήτη καί παρά Μελετίφ 
τφ Βλαστφ7, άπεστάλη δέ τό 1584 εις Βενετίαν παρά τφ Μαξίμφ 
Μαργουνίφ, όπου καί διέμεινε μέχρι τού 1588 8. Ό 'Ιππόλυτος πάλιν 
διετέλει τουλάχιστον από τού 1575 Μηθύμνης, επομένως ήτο αδύνα
τον νά έγνώρισε τον Λούκαριν κατά την παιδικήν του ηλικίαν. Επο
μένως ή έν τή επιστολή τού λαϊκού έτι, καί κατά κόσμον Κωνσταντί
νου Λουκάρεως (Σεπτ. 1591) προς τον 'Ιππόλυτον φράσις «σέ γάρ έγώ 
μόνον οϊδα διδάσκαλον φιλόσοφον και δεξαίμην 'Ιππολύτου τον πανιε- 
ρωτάτον μίαν μάλλον επιστολήν η τον εκ Λυδίας χρυσόν» 9, δεν άφορςί 
εις προσωπικήν σχέσιν μαθητού προς διδάσκαλον. Χαρακτηριστική εί
ναι ή φράσις τού Λουκάρεως «θυμός πατήρ αποδώσει σου τ{] παι
δεύσει τα γράμματα. Αύ&ις δέ έ'γνωκε προς υμάς αφικέσϋαι' ου γάρ 
αύτφ &έμις τοΐς εν Παταβίψ οοφοΐς τά ουνηϋείας ποιήσαούλαι» 9. Πα
τέρα, νομίζω, άποκαλεϊ έν προκειμένη} ό Λούκαρις τον Μάξιμον Μαρ-

(έπειδή βέβαια εΰρεν αύιόν μητροπ. Χίου)! Ουδέ Κυθήριος ήτο ώς θεωρεί αυ
τόν ό Κ. Άμα ντο ς, Ελληνικά 4, 1931, ο. 49 σημ. 5.

’) Είς επιστολήν του από 23 Φεβρ. 1592 δημοσιευθείσαν υπό Ε. L e- 
grand, ΒΗ XVII s. t., IV, 1896, σσ. 212 - 214.

s) « Έπι&υμοϋμεν γάρ όλοψνχως πάντας υμάς, ομοπάτριους τι όντας...». Πρβλ.
ΔΙΕΕ 1, 1883, σ. 58.

4) Καί διά τήν μετονομασίαν σύτοϋ είς Ιππόλυτον.
5) Ά. Παπ. Κεραμεύς, Μαυρογορδ. Βιβλιοθ. σ. 20. Ό Κεραμεός δέν 

συνεοχέτισε τόν Ίωάννην προς τόν Ιππόλυτον.
') Πρβλ. Χρυσόστομον Παπαδόπουλον, Κύριλλος Λούκαρις3, 

έν Άθήναις 1939, σ. 14 έξ. καί Ά δ. Ν. Διαμαντόπουλον έν τόμφ «.Κύ
ριλλος ό Λούκαρις» Άθήναι 1936, σ. 26.

7) Πρβλ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Οί διδάσκαλοι Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως «’Εκ
κλησιαστική ’Αλήθεια» Θ’, 1889, σσ 122 - 123, 131 - 133, 165 · 166, 181 - 184 
καί Ά δ. Ν. Διαμαντόπουλον, *Ένθ’ άνωτ. σ. 25.

8) Περί τοΰ Βλαστού πρβ. δσα έγραψα έν EEDS 18, 1948, σσ. 247 - 57 
καί «Άθηνά» 53, 1919, σσ. 85 - 93 καί 355. 'Ομοίως Β. Λαουρδαν, «Κρητι
κά Χρονικά» 6, 1952, σσ. 42 - 47 καί Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ν, αυτόθι σ. 272.

>) £. Leg rand, ΒΗ de XVII s. τόμος IV, 1896, σ. 208,
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γοΰνιον (1549 - 1602), ό οποίος (κατά τον Λούκαριν) ήτο άξιος ν’ ά. 
ποδώσχι τά γράμματα (κατά λόγον τέχνης κα'ι σοφίας) είς τον 'Ιππόλυ
τον, παρά τοϋ οποίου ό 19ετής Αοΰκαρις έγραφε «μη περιίδης ήμδίς 
ώσπερ νεοττούς . . . άλλα γράφε συνεχώς . . . »9.

'Ως προς τον Μαργοΰνιον και τον Μελέτιον Πήγαν, τοΰτους θά 
είχε γνωρίσει ό 'Ιππόλυτος εν Κρήτη νέος, διότι άμφοτέρων φαίνεται 
πρεσβύτερος την ηλικίαν. Και τοϋ μέν Μαργουνίου έσώθη μία μόνον 
προς τον 'Ιππόλυτον επιστολή, έτέρα δε τοϋ Πηγά, ό όποιος έγραψε 
και έπίκοινον προς τον 'Ιππόλυτον καί άλλα πρόσωπα έν Κρήτη δευ· 
τέραν. Έκ δέ των πέντε σωθεισών επιστολών τοϋ 'Ιππολύτου μία έχει 
παραλήπτην τον Μαργοΰνιον.

'Αλλά καί Γαβριήλ τον Σεβήρον (1541 - 1616) θά είχε πιθανώς 
γνωρίσει έν Κρήτη ό 'Ιππόλυτος, άνδρα σχετικώτατον προς την Κρήτην.

'Ως προς τάς σπουδάς τοϋ άνδρός, οϋδέν μαρτυρεΐται. Την φήμην 
του ως σοφοΰ καί την ικανότητα τοϋ γράφειν τον έλληνα λόγον μαρ
τυρούν διάφοροι έπιστολαί αΰτοΰ, προς αυτόν καί περί αϋτοϋ. Ή 
Κρήτη κατά τον IT' αι. μεσοΰντα ήτο είς θέσιν να έκθρέψη λογίους 
άνδρας, διότι συνέχιζεν υπό τούς Ενετούς την βυζαντινήν παράδοσιν 
καί τά μοναστήρια της είς τά όποια δύο αιώνας πριν είχον ζήσει λό
γιοι άνδρες ώς ό ’Ιωσήφ Βρυέννιος καί ό Νείλος Δαμιλάς, ήσαν κέν
τρα μαθήσεως καί συλλογών χει)φων. Εις τήν μάθησιν δέ συνετέλει 
καί αυτή ή μετά τής Ένετίας Ιπικοινωνία. Παρά ταϋτα δεν πρέπει νά 
μάς διαφεΰγη ότι οί κατά τον IT' αι. γράφοντες συνέχιζον τήν καλ
λιέργειαν τοϋ λογοτεχνικοΰ είδους τών επιστολών, όπου αί επαινετικοί 
φράσεις σπανίως είναι πρωτότυποι, συνήθως δέ λαμβάνονται από επι
στολικά υποδείγματα ευρύτατα ακόμη κυκλοφοροϋντα. Διά τοΰτο φρά
σεις ως «ηνίκα τό κλεινόν του γράμμα έκομισάμην . . . δαης ενμουσίας 
και αττικισμού εύρον άνάπλεων» καταντοΰν κοινοί τύποι.

II. Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΣΤΡΙΝΣΙΟΥ

Ό 'Ιππόλυτος αναφέρεται εις σημείωμα τοϋ ύπ’ άριθ. 3 (τών αρ
χών ιε' αΐ.) κώδικας τής ι. μανής Λειμώνος Λέσβου ως ακολούθως : 
(f βιβλία κομμάτια ε' Ιουλίου και ανγούστου εν βιβλίον νοέμβριος έ
τερον βιβλίον εύχολόγιον πραξαπόατολος* καί παλαια διαϋήκη’ καί 
είναι τοΰ κυροΰ ίππολύτου τοϋ ποτέ μεϋύμνης, καί μάς τά έδωσεν ό 
κύριος κωνσταντης λέου». 'Ο περιγράψας τον κώδικα Άθ. Παπαδόπ. 
Κεραμεύς έπάγεται: «Υπήρξε δέ ποτέ κτήμα τό τεΰχος τοΰτο [Μη
ναία] καί τίνος «παπά Ίωάννου τοϋ έκ καατρισίου» 10 *.

10) Ά θ. Π α π α δ. Κεραμεύς, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, έν Κων·
σταντινουπόλει 1884, σ. 20 σημ. 3.
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Εις τον ύπ’ άριθ. 133 κώδικα τής αυτής ί. μονής, μηναΐον Νοεμ
βρίου, ανεγνωσεν ό αυτός Άθ· Παπ. Κεραμεύς τό εξής σημείωμα : 
«/ Έπροοηλά)ίλη τό παρόν βιβλίον διά ψυχικήν μου σωτηρία, υπό τον 
εν μακαρία τη μνήμη Νικάν δρον, Ιερό μονάχου εν ταϊς χερσι τοϋ πα- 
νιερωτάτου μητροπολίτου Μηίλύμνης κυρίου ’Ιππολύτου, τοΰ εκ νήσου 
Κηνϋύρας, κανστρισίον»

'Ως ήδη ειπον θεωρώ τόν παπά Ίωάννην καστρίσιον καί τον 'Ιπ
πόλυτον κανστρίσιον τό αυτό πρόσωπον. 'Ότι δ' είχε τοιοΰτον τίτλον, 
παρωνΰμιον ή ενδεικτικόν τόπου νεννήσεως επίθετον 6 Ιππόλυτος, 
φαίνεται έκ των προς αυτόν επιστολών ’Αγνώστου τινύς καί τοΰ Λου- 
κάρεως γραφόντων «Ίππολύτω τώ Καστρικίω» 12 ό εις καί «Ίππολν- 
τω ιφ Καοτρισίω» 13 ό δεύτερος. Καί περί μέν τής εκ Κρήτης κατα
γωγής τοΰ 'Ιππολύτου, οΰδεμία μαρτυρία τρίτου δόναται να μεταβολή 
τα πράγματα, εφ’ δσον ό ίδιος ονομάζεται, ώς ήδη παρετήρησα «'Ιπ
πόλυτος Κρής». Πιθανώς δέ τό «Κυνθήρας» ν’ άνεγνώσθη ουτω αντί 
«Κανδίας». Τό «έκ καστρισίου» όμως τοΰ Κεραμέως δεν φαίνεται εις 
εμέ ορθόν. Διότι ό παπά ’Ιωάννης άπλούστατα έφερε τό όφφίκιον τοϋ 
κανστρινοίου * 14, υπό τό όποιον καί έγινε γνωστός.

Τό όφφίκιον τοΰτο έδίδετο εις επαρχιακός μητροπόλεις, κατά τούς 
χρόνους εκείνους, καί εις ιερείς. Μάρτυς τούτων ό υπό τοΰ Crusius ά- 
ναφερόμενος ώς ύπογράψας τό 1580 «ό κατά πάντα δούλος τής οής 
παναγιότητος ίερευς κωνσταντΐνος ό πετρίτζης, και κανατρίσιος Χί
ον» 1δ. Ό εκδότης σχολιάσας την παράδοξον λέξιν έσημείωσεν «ut ali
unde Κανστρίσιος, qui in liturgia tenet τό κάνστριον τών θυμιαμά- 
τα>ν, quod ego thuribulum intelligo» 1S. 'Υπάρχει επομένως παρά
δειγμα ίερέως — κανστρισίου, τόν όποιον πιθανώτατα αυτός ό ‘Ιππό
λυτος προεχείρισεν.

’Αλλά τί τό τοιοΰτο αξίωμα ; Είναι γνωστόν ότι τά αξιώματα τής 
βυζαντινής αυλής παρέλαβεν, άλλα μέν προ τής άλώσεως υπό τών Τούρ
κων, άλλα δέ μετά την άλα)σιν, ή πατριαρχική αυλή. Ουτω καί μέγαν 
λογοθέτην απέκτησε τό πατριαρχεΐον, τής λογοθεσίας οΰσης όφφικίου 
κοσμικού πριν. «Ό καστρήσιος τής βασιλικής τραπέζης» διατελών υπό

“) ’Ένθ’ άνωτ. σ. 93.
,J) Χιακά Χρονικά 6, 1926, σ. 187. 
ia) Χιακά Χρονικά 6, 1926, σ. 186.
14) Περί τοΰ όφφικίου έκτενώς καί διαφωιιστικώς παλαιότερον ό Jaco

bus Goar, Εύχολόγιον sive Rituale Graecorum, editio secunda, Venetiis 
1730, oa. 235 - 236.

ls) Turcograecia σ. 284.
**) Αυτόθι a. 285.
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τάς διαταγάς τοϋ περιφανούς πραιποσίτου, εργον είχε νά μεταβιβάζη 
εις τούς προσκεκλημένους τά εκ της βασιλικής τραπέζης ως δώρα έξα- 
ποστελλόμενα φαγητά και προπορευόμενος νά τοποθετή τούς προσκε
κλημένους κύκλφ τής βασιλικής τραπέζης, ώς παρεδόθη υπό τοϋ Κλη- 
τορολογίου τοϋ Φιλοθέου 17: «προπορευομένων αυτής (τών εξαγομένων 
δαιτυμόνων) τοϋ κλεινού καοτρησίον τής βασιλικής τίμιας τραπέζης»
(II, 744,14).

'Ότι δμως παλαιόθεν τό αξίωμα έδόθη και εις εκκλησιαστικόν φαί
νεται και έκ τοϋ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί βασιλείου τά- 
ξεως (Bonn II, σ. 870) δπου ό υπομνηματιστής έσημείωσεν «habebat 
quoquepatriarchasuum eastrensum, qui ejus camerarius quodam- 
modo erat»! Κάνστριον δ’ ήτο τό κιβώτιον μέ τον λίβανον καί τά α
ρώματα 18.

'Ομοίως εις παλαιόν «τάξιν τής άγιας λειτουργίας κατά τον τύπον 
τής Μεγάλης ’Εκκλησίας» 19 άναγινώσκεται : «καί δεσμεύσας τάς χεϊρας 
αυτόν (δ άρχιερεύς) ΐοταται' τηνικαϋτα δε ερχεται εις τών αρχόντων τοϋ 
εΰωνύμου και επιδίδωσι τούτω, τό κανστρίον; (sic) και προσκυνήσας υπο
χωρεί4 κατέχοντος δε τούτο τοϋ άρχιερέως έρχεται παραυτίκα δ δευτε- 
ρενων ή δ αρχιδιάκονος και προσκυνήσας και την χεϊρα ασπασάμενος, α
ναλαμβάνεται τούτο' και δ μεν αρχιδιάκονος και δ κανστρήνσιος απέρχον
ται έμπροσθεν τής αγίας Τραπέζης και προσκυνήσαντες ιστανται άναμέ- 
νοντες.,.και τέλος κατελϋ·ών (6 άρχιερεύς) απ’ αυτής (τής κρηπΐδος) ευ
ρίσκει τον άρχοντα και τον κανστρήνσιον εκεΐσε έστώτας και χειροκρο
τούμενος ϋπ’ αυτών απέρχεται, τοϋ διακόνου προπορευομένου,...δ μέν 
και στρήνσιος άφαιρεΐ τό ώμοφόριον τοϋ άρχιερέως, εϊτα λαμβάνει έκ 
τοϋ κανατρηνσίου τό κοντάκιον....(δ άρχιερεύς) επιδίδωσι τό κοντάκιον 
τφ κανστρηνσίφ καί άνέχει τό φαινόλιον τοϋ άρχιερέως δ κανστρήνσιος
__και έπιτή&ησιν αυτφ δ κανστρήνσιος τό ώμοφόριον»' καί περαιτέρω
«δίδωσι (ό άρχιερεύς) τό κοντάκιον τφ κανστρηνσίφ· μετά δέ τό δόξά- 
σαι τούς ψάλτας έρχεται δ κανστρήνσιος καί δίδωσι τφ άρχιερεΐ τά πη
νία»* *0. Καί δ Ψευδό - Κωδινός δ Κουροπαλάτης εις τό: «Περί όφφι- 
κίων τής Μ. Εκκλησίας» παρέδωκε τον κανστρίσιον εις την δευτέραν 
πεντάδα τών πατριαρχικών άρχόντων, κρατούντα τό κανστρίον τών θυ-

Ι7) Φ. Κουκούλες, ΕΕΒΣ 10, 1933, σσ. 159 - 160.
*8) Κατά ταΰτα ή λέξις εχει σχέσιν μέτόκανοϋν,ήτό κάνιστρο ν, 

Ή λέξις κάνιστρο, τό (επί καλαθ-ίου) δημώδης σήμερον.
19) Έδημοσιεύθη υπό Γενναδίου Ά ρ α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ, μητροπολί

του Ηλιουπόλεως καί Θείρων, Φωτίειος Βιβλιοθήκη, Μέρος Δεύτερον, Ιν 
Κων)λει 1935 σσ. 235 - 240.

,0) Φωτίειος Βιβλιοθήκη Β' σσ. 235, 236, 237, 240.
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Ιδιωμάτων, άλλάσσοντα τον αρχιερέα κλπ.80α . "Ωστε ό κανστρήνσιος, ή 
κανστρήσιος, ενδύει τον αρχιερέα, κρατεί τό θυμιαιόν, δίδει είς τον 
αρχιερέα τό εΐλητόν (κοντάκιον) και τα δικηροτρίκηρα (πηνία) κλπ. 
άνεγίνωσκε δέ και τό τής Μ. Τρίτης Ευαγγέλιον, ενι λόγφ τά τοΰ νΰν 
Μεγάλου Εκκλησιάρχου τοΰ Οικουμενικού θρόνου τελεί καθήκοντα80 81 * * *. 
Έάν ήτο ίερεΰς ή διάκονος δεν διασαφηνίζεται. Γνωρίζομεν όμως ότι 
την 28ην ’Οκτωβρίου 1696 εν εγγράφφ Άρτηνών προς άρχοντας Έ- 
νετίας υπογράφεται «Ιωάννης ιερευς δ Καστρίσιος και ευχέτης σας» 
Έφ’ όσον τό δφφίκιον έδίδετο εις εγγάμους ιερείς, ήτο εΰκολον νά 
όνομασθοΰν τά τέκνα των Καστρήσιοι (πρβλ. τά επώνυμα : Παπάς, 
’Αρχιμανδρίτης, Διάκος, ’Αναγνώστης, Οικονόμος, Σακελλάριος, Τερο- 
μνήμων κ.λ.π ). Ουτω συναντώμεν τό 1789 Δοϋκαν Καστρίσιον ™, 
Πάτμιον αρχιμανδρίτην τού ιζ' αί. Δανιήλ Καστρήσιον 84 και τούς εκ 
Σταγών Ίωάννην Καστρήνσιον καί τον υιόν του Νικόλαον, άγιογρά- 
φους, φιλοτεχνήσαντας προσωπογραφίας τών κτιτόρων τοΰ ναού 'Α
γίου Στεφάνου Μετεώρου85. Τό έπώνυμον Καστρίσιος απαντά τέλος 
είς Χανιά καί Ζάκυνθον 850.

Συμφώνως προς τ’ ανωτέρω, ό 'Ιππόλυτος άνήχθη εις τον βαθμόν 
τοΰ επισκόπου, διατελέσας πριν ιερευς, δνόματι ’Ιωάννης, κανστρίν- 
σιος άγνωστον ποιας επισκοπής. ”Αν όμως κρίνωμεν εκ τής πληροφο
ρίας περί τής γνωριμίας του μέ τον Θεοδόσιον Ζυγομαλάν, ϊσως τό 
αξίωμα τούτο ειχεν έν τφ Πατριαρχείφ Κων)λεως.

’Όντως υπάρχει δημοσιευμένον έγγραφον συνοδικόν τοΰ 7056 
(—1547) έτους «Letterae Synodicae latinizantes Graecos exco- 
municantes, Constantinopoli confectae»8a, τό όποιον «εγράφη κα
τά μήνα Νοέμβριον τοΰ ,ζνς-' έτους ΐνδ. Τ'». Είς τό εν λόγφ έγγρα

Ιππόλυτος Χίου Κρής

80α) Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί Ιερών κανόνων Ε', 
Άθήνησιν 1855 σσ. 531 - 532, 536 - 537.

81) Πρβλ. Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, Ιστο
ρία τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου Α', Άθήναι 1953 σ. 396.

88) Miclosich - Muller, Acta et Dipl. 3, σ. 278.
8S) Πρβλ. B. Μυστακίδην, ΕΦΣΚ 27, 1900, σ. 386.
8‘) Πρβλ. Περ. Γ. Ζερλέντην, Βυζαντίς 2, 1911 - 1912, σσ. 281-296, 

Άπίθανον ίσως οΰτος νά ήτο αρχιμανδρίτης καί νά είχε συγχρόνως καί όφφί- 
κιον κανστρινσίου.

85) Άνακοίνωσις Π. Ζωγράφου ΕΕΒΣ Γ', 1926, σσ. 359 - 360.
85α) Πρβλ. Στ. Ξανθουδίδην, έν Λαογραφίας 7, 1923, σ. 377 καί Α

Χ. Ζωήν, Λεξικόν Ζακύνθου έν τή λέξει.
8e) Notice Biographique sur Jean et Theodore Zygomalas, par M. 

έ m i 1 e Legraad professeur a Γ ecole des Langues Orientales, (Paris 
1889), σσ- 150 - 154.
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φον υπογράφεται «ό κανατρίσιος τής μεγάλης εκκλησίας ’Ιωάννης ίε- 
ρευς» (sic)27. ’Εάν είναι οΰτος ό 'Ιππόλυτος, ήδη από τοΰ 1547 καν- 
στρίσιος και ίερεύς, δεν δύναμαι νά βεβαιώσω, ολλ* ουδέ ν’ άποκλεί- 
σω. Εις θετικήν περίπτωσιν, ή ηλικία του δέν πρέπει νά ήτο μικρό
τερα των 22 - 25 ετών, οπότε τφ 1593 θά ήτο εβδομηκοντούτης.

III. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΗΘΥΜΝΗΣ

Έκ τών Ιπι τών βιβλίων του σημειωμάτων και έξ ά'λλων ειδήσεων 
σχετικών προς την μετάθεσίν του εις Χίον, είναι βέβαιον ότι ό 'Ιππό
λυτος διετέλεσε μητροπολίτης τής εν Λέσβιο Μηθυμνης. Πότε ακριβώς 
εχειροτονήθη άγνωστον. Ύπό την ιδιότητά του ταΰτην εστάλη εις 
Χίον διά νά ένεργήση ανακρίσεις κατά τοΰ εκεί μητροπολίτου Γαβριήλ 
Καλικαντζάρου2*. Ό 'Ιππόλυτος έδικαίωσε τά παράπονα τών Χίων 
και ό Γαβριήλ άπεμακρύνθη.

Σχετικώς προς τήν τοιαύτην αποστολήν, ό Χίος Μανουήλ Μάξιμος 
γράφων προς τον πρωτονοτάριον τής Μεγάλης ’Εκκλησίας Θεοδόσιον 
Ζυγομαλδν 29, λέγει περί τοΰ 'Ιππολύτου : «ευεργέτης τής έμής άνεφά· 
νη πατρίδος, άριστα τον κατά τοΰ Καλικαντζάρου αγώνα ενσιηαάμενός 
τε και διαπραξάμενος» και ζητών «ήπιόν τινα και σοφίας εμπλεων» 
μητροπολίτην, ευρίσκει τον «’Ιππόλυτον, άνδρα καλόν τε κάγαΰόν και 
Μουσών τρόφιμον, ώς και αυτός ακριβώς οϊοΰα». Τούτον παρά τοΰ ή- 
μετέρου δεσπότου προσδοκώμεν έαυτοϊς ήγεμόνα....» ".

"Ωστε ή αποστολή τοΰ 'Ιππολύτου δέν ΰπήρξεν εύκολος, άφοΰ έχρει- 
άσθη ν’ άγωνισθή κατά τοΰ Καλικαντζάρου. Πότε ό'μως έγινεν αυτή 
και πότε ήκολουθησεν ή εκ Μηθυμνης είς Χίον μετάθεσις; Τό γράμμα 
τοΰ Μανουήλ Μαξίμου χρονολογείται από Χίου δ' επί δέκα έλαφηβο- 
λιώνος (= 14 Φεβρουάριου) άνευ έτους. Ό Κ. ’Άμαντος εϊκασεν δτι 
άφοΰ εις σ. 506 τής Turcograecia τοΰ Crusius «άναφέρονται τό 1575 
μεταξύ τών σοφών άνδρών τής εποχής καί ό μητροπολίτης Χίου Γα
βριήλ και 6 μητροπολίτης Χίου ‘Ιππόλυτος», εκ τούτων φαίνεται ότι 
πάντως ό 'Ιππόλυτος διωρίσθη τό 1575 κατά τό αυτό δέ έτος έφυγεν 
ό Γαβριήλ»81. ’Αλλά προσεκτικωτέρα άνάγνωσις τής Turcograecia δει
κνύει, δτι δ Crusius κατέγραψε διαφόρους αρχιερείς ύπό διαφόρους 
(ή καί άνευ ούδεμιάς) χρονολογίας. Τούς δέ τής Χίου ως ακολούθως: * **)

*') Έλθ’ άνωτ. σ. 154.
**) Περί τούτου ό Κ. I. Άμαντος, Ελληνικά 4, 1931, σ. 47.
’·) Μ. Crusius, Turcograecia σσ. 253 - 254.
•°) Έκ τής φράσεως <ώς κοϊ αύ αυτός ακριβώς οΐαϋα» φανερόν οτι ό Ζυγο- 

μαλάς έγνώριζε προσωπικής τόν Ιππόλυτον.
**) Ελληνικά 4, 1931, σ. 48 σημ. 1.
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«ό μητροπολίτης Χίον, γαβριήλ, 1575. in Augusto.
ό χίου μητροπολίτης Ιππόλυτος».
Κυμαίνονται δ’ αί έν σσ. 506 - 507 τής Turcograecia άναγραφαί 

μεταξύ τών ετών 1575 και 1577 ώς επί τό πολύ, εΰρηται δέ μεταξύ 
αυτών (σ. 506) και «ό μηϋύμνης νεόφυτος». Κατά ταΰτα ή επιστολή 
τοϋ Μανουήλ Μαξίμου δεν ήτο δυνατόν να έγράφη τφ 1575 κατά Φε
βρουάριον, άφοΰ ασφαλώς κατά τον Αύγουστον τοϋ αϋτοΰ έτους ό 'Ιπ 
πόλυτος διετέλει ετι Χίου. Δοθέντος δ’ δτι ό 'Ιππόλυτος ευρηται τφ 
1577 ασφαλώς Χίου, ως εξ επιγραφής χρονολογημένης τφ 7085 «ό τα
πεινός μητροπολίτης Χίου 'Ιππόλυτος» 8% ή επιστολή πρέπει νά είναι 
ή τής 14η? Φεβρουάριου 1576 ή τής 14η? Φεβρουάριου 1577. Επειδή 
δμως ό Γαβριήλ Καλικάντζαρος καθηρέθη οϋχί τό 1575 ή 1576 αλλά 
μόλις τό 15 7 7 33, επεται δτι τόσον ή αποστολή τοΰ 'Ιππολύτου Μηθϋ- 
μνης εις Χίον, δσον καί ή άπομάκρυνσις τοϋ Γαβριήλ 1κ τής επισκο
πής Χίου έλαβεν χώραν τον χειμώνα τοϋ 1576 - 1577 καί έν συνεχείςι 
τήν μεν επισκοπήν Χίου κατέλαβεν ό 'Ιππόλυτος, εις δέ τήν Μηθυ- 
μνης εξελέγη ό υπό τοϋ Κρουσίου άναφερόμενος Νεόφυτος. Πράγματι 
δ Θεοδ. Ζυγομαλάς εις περιοδείαν του άνά τό Αίγαΐον, παραγγελίςι 
τοΰ 'Ιερεμίου Β' έπιχειρηθείση 88“, τής οποίας έναρξιν έκαμε τήν 10ην 
Όκτωβρ. 1576, ευρίσκει τής μέν Χίου μητροπολίτην τον 'Ιππόλυτον, 
τής δέ Μηθϋμνης τον Νεόφυτον 88β. «Ό Χίου ταπεινός μητροπολίτης 
Ιππόλυτος», πρέπει νά ύπέγραψεν οΰτω τφ 1577.

IV. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ
*

Προβληματικά είναι καί τά τής παραμονής τοϋ 'Ιππολύτου είς 
Χίον. Ή μετάθεσίς του έγένετο επί πατριάρχου 'Ιερεμίου τοΰ Β' κα
τά τήν πρώτην αϋτοΰ πατριαρχείαν (1572 - 1579). Επόμενον ήτο δτι 
δ 'Ιππόλυτος δέν θά ήτο αρεστός είς τον διάδοχον τοϋ Ιερεμίου Μη- 
τροφάνην Γ'84, υπό τοΰ δποίου καί καθηρέθη. Ό Μητροφάνης ουτος, 
Καισαρείας τό πριν, άνήλθεν είς τον θρόνον τό πρώτον ή εϋθϋς ή με
τά τον 'Ιανουάριον 1565 καί παρέμεινε μέχρι τής 4 Μαΐου 1572. Κα- * *·

88) Γεωργίου Ζολώτα, Έπιγραφαί Χίου ανέκδοτοι, ’Αθήνα 20, 1908, 
σ. 305.

*s) Κ. Ά μαντος, 'Ελληνικά 4, σ. 47, ό όποιος θεωρεί δτι τό 1576 έπαύ- 
θη καί τό 1577 καθηρέθη, άλλα τοΰτο δέν είναι ορθόν, διότι οί αρχιερείς κα. 
ταβιβαζόμενοι τοΰ θρόνου καθηρουντο.

88α) Be grand, Notice biographique sur Zygomalas, d. 187.
*·β) I e g r a n d, Ένθ’ άνωτ· σ. 199.
S4) Ή σουλτανική διαταγή τής εξορίας έξεδόθη τήν 7ην ’Απριλίου 1673. 

Πρβλ. Σάρδεων Γερμανόν, Συμβολή είς τούς Πτρχ. Καταλόγους...Α' 
σ. 43.

43
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ταβιβασθείς τοΰ θρόνου, έλαβεν εις ζωάρκειάν του τάς μητροπόλεις 
Λαρίσης καί Χίου, εξ ών τηρήσας δΓ εαυτόν τήνδευτέραν (Χίου), έπώ- 
λησε την Λαρίσης αντί χιλίων φλωρίων. Πεπαυμένος διέμενεν εν αρχή 
έν Χάλκη, άλλ’ είτα έξωρίσθη εις “Αγιον “Ορος 85. Τότε, μετά την εξο
ρίαν του, θά τοϋ άςρηρέθη καί ή κάρπωσις τής επισκοπής Χίου καί 
υπό τοΰ 'Ιερεμίου εστάλη ώς Χίου ό Γαβριήλ (πάντως ούχί τφ 1571, 
δτε υποθέτει ό “Αμαντος, άλλα μετά το 1572). Είχεν επομένως ειδικόν 
Ινδιαφέρον διά την νήσον καί είς αυτό, πιθανώς την πλήρωσιν τής 
μητροπόλεως υπό 'Ιερεμίου τοϋ Β\ οφείλεται ή προσωπική προς τον 
'Ιππόλυτον άντίθεσίς του. Ό Μητροφάνης Γ' άνήλθε τό δεύτερον είς 
τον οικουμενικόν θρόνον τήν 29τ)ν Νοεμβρίου 1579, άπέθανε δ5 επί 
τοΰ θρόνου τήν 9ην Αύγουστου 1580ss. Κατά τό όλιγόμηνον αυτό διά
στημα ένήργησε τήν καθαίρεσιν τοΰ 'Ιππολύτου καί έζήτησεν όπως 
αυτή έπικροτηθή υπό τών Χίων. Τήν σχετικήν αλληλογραφίαν διέσω- 
σεν ό Crusius. Είς επιστολήν του ό Χίος ιατρός Ίωάνης Κορέσης 
προς τον αυτόν ώς άνω Θεοδόσιον Ζυγομαλάν, ζητεί, δπως ληφθή 
υπό τοΰ πατριάρχου μέριμνα διά νά διοικηθή είς τό μέλλον ή Χίος 
υπό εντοπίου άρχιερέως, άποστελλομένου εκ τής βασιλευούσης, «δπως 
τνχωμεν τον καλώς προστησομένου αύτό&εν Χίον» 86. Τό έγγραφον 
τοΰτο απευθύνεται προς τον Μητροφάνην Γ', έγράφη δ’ από Χίου 
Αύγούστου ε'. Δεδομένου δτι τήν 5 Αύγούστου 1579 έπατριάρχευεν α
κόμη ό 'Ιερεμίας Β', τήν δε 5 Αύγούστου 1581 ό Μητροφάνης Γ' ήτο 
προ πολλοΰ νεκρός, ή 5 Αύγούστου δύναται νά είναι μόνον τοΰ 1580. 
Έγράφη δ5 επί τή ύπό τοΰ πατριάρχου άναγγελίφ τής καθαιρέσεως 
τοΰ 'Ιππολύτου, ή οποία κατά ταΰτα θά είχεν άποφασισθή τον ’Ιού
λιον τοΰ 1580, καί έγνωστοποιήθη διά πατριαρχικού γράμματος πρός 
τούς Χίους, τό όποιον «ον μόνον...,τήν τον Ίππολνιον κα&αίρεοιν κα
ταγγέλλει, άλλά και δπερ πάλαι ήμΐν έφετόν ήν και δι’ δ πολλάκις ίκέ- 
ται....γεγόναμεν,....δπως οώφρονος και κοσμίον καί κατά θεόν ζώντος 
τνχωμεν άρχιερέως»". Ζητείται δ’ έν συνεχείς!, δπως είς εκ τών δύο 
Χίων τών ύπηρετούντων έν τοϊς πατριαρχείοις «δ δσιώτατος τής σής 
παναγιότητος κελλάριος καί ετερος δνόματι Θεόφιλος» *8, προκριθοΰν 
διά τήν μητρόπολιν Χίου.

Τήν αναφοράν ταύτην ούδέποτε άνέγνωσε Μητροφάνης ό Γ', τοΰ * **)

*5) Μητροπ. 2 ά ρ δ ε ω ν Γερμανού, Συμβολή είς τούς Πατριαρχικούς 
Καταλόγους Κων)λεως άπό τής άλώσεως καί εξής, έν Κο>ν)λει 1938 Α' σ. 86> 
καί 40 - 48, 48 - 60, όπου τά κατά τούς δύο τούτους πατριάρχας.

*·) Turcograecia σ. 307.
·’) Turcograecia σ. 283.
**) Αυτόθι.
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οποίου δ θάνατος επήλθε τετραήμερον μετά την σύνταξιν αυτής. Τοϋτο 
ερμηνεύει διατί ή καθαίρεσις δεν ΐσχυσεν, ό 'Ιππόλυτος παρέμεινεν εν 
Χίφ, καί, άντενεργών εις τ' άποφασισθέντα, έγραψεν ούχι προς τον 
Μητροφάνην, ουδέ προς τον διαδεχθέντα αυτόν Ιερεμίαν Β', έξόρι- 
στον τέως, αλλά προς τούς δφφικιαλίους τής Μ. Εκκλησίας**. Τό χα
ρακτηριστικόν τοϋτο κείμενον τοΰ 'Ιππολύτου αναδημοσιεύω εν τελεί 
τής παρούσης μελέτης. Διά τοΰ γράμματος τούτου 23 Σεπτεμβρίου 
(1580) παραπονεΐται δ 'Ιππόλυτος δτι δεν έτυχεν άπαντήσεως από τούς 
δφφικιαλίους (εις τούς δποίους και προηγουμένως ειχεν ασφαλώς γρά
ψει), υπόσχεται δτι θά θεραπεύση τοΰ λοιποΰ τάς ζητήσεις των (οικο
νομικός βεβαίως) : «καί εΐ ούκ έτελέααμεν εως νϋν, από τοΰδε ίκτελέ- 
αομεν, δσον τό κατά δύναμιν»*0. Και χρηματικόν τι ποσόν στέλλει δ 
'Ιππόλυτος γράφων: «’Υποδέχεστε δλ και ώς δ Χριστός τής χήρας τα 
δύο λεπτά, τά χάριν ευλογίας στελλόμενα παρ’ ημών μετά (=διά) τοΰ 
ήμετέρον έντιμοτάτου εκκλησιάρχου παπά κυρίου Μιχαήλου τοΰ Έλεα- 
βούρκου»*1. Έκ τών ανωτέρω φαίνεται δτι δ 'Ιππόλυτος δεν είχε προ
λάβει ν’ άπομακρυνθή τής Νήσου, επομένως ή καθαίρεσις του δεν 
ειχεν έκτελεσθή, και διετήρει πιστόν τον τής Χίου Μέγαν Εκκλησιάρ
χην 4*.

Ή επάνοδος τοΰ Ίερεμίου Β’ είς τον θρόνον έτακτοποίησε τά 
πράγματα. Εϊς γράμμα του προς τούς «έντιμοτάτους κληρικούς, ύλεο- 
αεβάστους ’ιερείς καί χρησίμους άρχοντας Χίου» 4* εκήρυξε τάς σχετι
κός προς τον 'Ιππόλυτον αποφάσεις τοΰ προκατόχου του «άκυρους και 
ανίσχυρους» και άφωρισμένον τον άκολουθοΰντα αύτάς.

Άλλ’ αί ταλαιπωρίαι τοΰ 'Ιππολύτου δεν έληξαν. Τό 1585 δ πρώην 
Κων)λεως 'Ιερεμίας δ Β', εξόριστος είς Ρόδον, ζητεί την Χίον «προς 
άνάπαυσιν διά τά χρειώδη» αύτοΰ, επειδή δμως ό πατριάρχης Θεόλη
πτος θά προέβαινεν εις την τοιαύτην παραχώρησιν μόνον επί τφ δρφ 
τής οριστικής παραιτήσεως τοΰ εξόριστου πατριάρχου από την επιδίω
ξιν πατριαρχείας, τό πράγμα ματαιοΰται καί δ 'Ιππόλυτος εξακολουθεί 
παραμένων εις Χίον * 40 * * 43 44. Φαίνεται δ’ δτι έκτοτε παραμένει ανενόχλητος

*") Καί είς τάς δύο πεντάδας τών αρχόντων πλήν τοΰ καστρινσίου, δν δεν 
προσφωνεί.

40) Turcograecia σ. 305.
“) Αυτόθι.
4!) Οδιος δέν υπογράφει τήν κατά τοΰ Ίππολύτου έν Turcograecia σα. 883- 

285 αναφοράν τών Χίων καί τών όφφικιαλίων της μητροπόλεως Χίου.
43) II αχνός, Χιακά Χρονικά 6, 1926, σ. 189.
44) Κ. Ν. Σάθα, Βιογραφικόν Σχεδίασμα περί Ίερεμίου Β', έν Άθήναις 

1870, σσ. 154 - 156,
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μέχρι τοϋ 1592, διότι ή κατά τα έτη αυτά αλληλογραφία του δεικνΰει 
αυτόν ώς ενεργόν μητροπολίτην Χίου15. Μικράν μόνον διακοπήν υπο
θέτουν περί το 1590, δτε, κατά την τρίτην πατριαρχείαν 'Ιερεμίου τοϋ 
Β' (1586 - 1595) υπογράφει ως μητροπολίτης Χίου το 1590 Μητρο- 
φάνης <^ό Λίβυστρος^>46 συνοδικόν τι γράμμα17 18. 'Υποτίθεται δ’ δη, 
άφοΰ ό 'Ιππόλυτος προσφωνεϊται κατά Σεπτ. 1591 υπό τοϋ Λουκά- 
ρεως ώς Χίου, έπανήλθεν εις την μητρόπολιν ταΰτην προ τής ημερο
μηνίας ταΰτης, εάν βεβαίως είχε νομίμως άπομακρυνθΰ ls.

Κατ’ εμέ κριτήν ή μονήρης μαρτυρία δεν ευσταθεΐ. Είς τήν ta
bula IV τοϋ συγγράμματος τοϋ Regel, δπου ή φαποτυπία τοϋ εγ
γράφου τοϋ 1590, άναγινώσκω ουχί ό Χίον Μψροφάνης, αλλά ό Χίον 
μητρο<^πολίτης__^>.

'Ο χρόνος καί οί λόγοι τής άπομακρόνσεώς του έκ τής μητροπό- 
λεως Χίου ϋποσημαίνονται έν επιστολή Μελετίου τοϋ Πηγά προς αυ
τόν γραφείση εκ Κων)λεως το 1593 : «ΆλΓ εί αν εχθρών επηρείαις 
τής έδρας κατεβιβάπ&ης αδίκως τής Ιερας, πραγμάτων άπήλλαξαι. .. 
εχεις δε και ποϊ τραπείς, τα τής ενσεβείας ουδ'εν ήττον ενδεΐξαι19 τοΰ- 
το μεν τοΐς ϋεοπνενστοις επαγρνπνών γράμμασι, το ντο δε δ ί’ ών και 
πράττεις καί λέγεις, χειραγωγών τονς πεπλανημένονς» 50. Ό 'Ιππόλυ
τος δεν φαίνεται ότι προσεπάθησε νά έπανέλθη είς την μητρόπολιν 
του. ’Αποστολήν άλλην εΰρεν ώφελιμωτέραν, δπως μεταβή είς Κρήτην 
καί εκεί προσφέρη τάς τ'πηρεσίας του είς το στερουμενον αρχιερέων 
ορθόδοξον πλήρωμα. Είναι γνωστόν, δτι οί Ενετοί άπηγόρευον τήν 
μόνιμον διαβίωσιν εν Κρήτη ορθοδόξων (Ελλήνων) αρχιερέων, φο
βούμενοι ύποκίνησιν έκ μέρους των έπαναστάσεως ή άσκησιν φιλοτουρ- 
κου πολιτικής 5Ι, καί δτι ή προσπάθεια προς συγκρότησιν τοπικής ορ
θοδόξου Συνόδου άπέτυχεν. Επομένως μόνον κατ’ έξαίρεσιν ήδυνατο 
νά διαμείνη άρχιερεύς ορθόδοξος έν Κρήτη, κρυπτόμενος ή άπρακτων 
ή ανεκτός απλώς υπό τών εντοπίων. ’Ανοχήν φαίνεται δτι έπέδειξαν

1δ) Πρβλ. τον περαιτέρω Πίνακα τής αλληλογραφίας τοΰ Ιππολύτου-
18) Άσχετος προς Μητροφάνην Γ' οίκ. πατριάρχην (γ 1580). Πρβλ. Ά

μα ν τ ο ν, 'Ελληνικά 4, 1931, σ 50.
*’) Regelj Analecta Byzantino-russica I, Sanct Peterburg 1876 σ. 90.
*’) Περί τούτου αμφιβάλλει καί ό Άμοντος, Ένθ' άνωτ.
19) 'Αντί ενδείξεις, ώς έδημοσιεύθη.
50) Νέα Σιών 13, 1913, σ. 71, πρβλ. περαιτέρω.
δ1) Ή Τουρκία απεναντίας έπέτρεπε, τήν ϋπαρξιν άρχιερέων Ελλήνων καί 

ορθοδόξων είς τάς υπ’ αυτής κατεχομένας ελληνικός επαρχίας τής Ανατολής 
μόλις δέ έπάτησεν είς τήν Κρήτην (1645) άποκατέστησε τδ κϋρος τοϋ οικουμε
νικοί θρόνου έν τή μεγαλονήσω.
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'Ιππόλυτος Χίου Κρής 47

οί Ένετο'ι προς τό πρόσωπον τοϋ 'Ιππολύτου, διά τε την ηλικίαν καί 
τάς άγαθάς προς αυτόν σχέσεις υποκειμένων εις την Γαληνοτάτην ιε
ραρχών.

Πάντως έν Κρήτη, και δη τφ διαμερίσματι τοΰ Χάνδακος, εύρέθη 
ό 'Ιππόλυτος κατά τον θάνατον και την κηδείαν τής Ευλογίας μονα
χής (κατά κόσμον Ευγενίας) αδελφής τοϋ περικλεούς πατριάρχου Άλε- 
ξ ινδρείας Μελετίου τοϋ Πηγά, προέστη δέ τής νεκρώσιμου ακολουθίας. 
Τοιίτου ενεκεν ό Μελέτιος ηΰχαρίστησε τόν τε μητροπολίτην και τούς 
συμμετασχόντας ηγουμένους «'Ιππολντφ τφ πανιερωτάτω πρώην Χίον 
και τοΐς πανοσιωτάιοις ήγουμένοις__Νικηφόρω ’Αρκαδίον 53, Λαυ
ρέντιο) Βροντηπίον....», πάντας δ’άποκαλεΐ εκεί «ομοπάτριους» επιβε- 
βαιών την έκ Κρήτης καταγωγήν τοϋ 'Ιππολύτου5". «Τον αυτόν δί 
τρόπον κα'ι υμείς, Κρήτες εμοί οϋχ εύνομώτατοι μόνον ('καθώς υμάς 
γεραίρονοι τής εξω σοφίας οί τρόφιμοι) αλλά και τής όρϋνδόξου παι
δείας γνήσιοι παΐδες, παιδείας τε και άλλης αρετής πεπληρωμένοι, τε- 
Ίλεραπενκατέ μου τάς δδννας, τά σπλάγχνα, την καρδίαν, κηδενσαντες 
γνναιον δσιον»

At ενδείξεις αΰται είναι αί τελευταίοι περ'ι τής ΰπάρξεως τοϋ 'Ιπ
πολύτου, ου μόνον εν Κρήτη αλλά και εν ζωή.

V. Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ

'Υπήρξε λίαν κολακευτική, αν κρίνωμεν από την αλληλογραφίαν του.
Οΰτω, Γεώργιος δ Αΐτωλός55 56 εγραφεν: «Ου γάρ εγνων πειράσα- 

σϋαί σου, τον δη.u ο σ ft ενικής ενπορονντος γ λώττης' ον- 
μενουν, δτι πάλαι τούτο άπειπεϊν ήίλελήσαμεν, άλλ.’ δπως επιστολή σου 
έντνχών αννοργιάσασ&αί σοι δννηϋώ, τφ την σοφίαν των πά
λαι ούδενδιαφέροντι». Καί: «’Εγώ ήνίκα τό κλεινόν σου γράμ
μα έκομισάμην__νάρκη μου ταιν χεροιν επεισέφρησε τότε, και άνελι-
ξάμενος, δσης ευ μ ουσίας καί αττικισμού ενρον άνά~ 
πλεων» /5β

5ή Πρόκειται περί τής μονής Έπανωσήφη.
δ’) Περί τής επιστολής πρβλ. περαιτέρω, και ΔΙΕΕ 1, 1883, σσ. 58 - 60. 

Περί τής κηδείας τής Ευλογίας πρβλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Νικηφόρος ηγού
μενος Άρκαδίου καί πρωτοσύγκελλος τοϋ πατριαρχικού θρόνου ’Αλεξάνδρειάς 
«Κρητική Εστία» τεύχος 6, Σεπτ. 1949, σσ. 6-7.

54) ΔΙΕΕ 1, 1883, σ. 59.
5δ) ΕΦΣΚ ΙΖ’, 1886, σ. 62. Τάς αότάς περίπου φράσεις μετεχειρίσθη μετά 

ταύτα ό ‘Ιππόλυτος εις τήν πρός Λούκαριν επιστολήν του L e g r a n d, BH de 
XVII s. IV. 1896, σ. 213.

56) Χιακά Χρονικά 6, 1926, σ. 187 εις τόν στίχον 2 αντί ίνφςονίως έγραψα
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48 N. B. Τωμαδάκη

Επιστολής δέ προς τον 'Ιππόλυτον επονται «I κάτωθι στίχος όφει- 
λόμενοι εις κάλαμον Κρητός:

Αύδαέ μοι παιρίς, αΰδαε, Κρήτα, τις σε φιλάει; 
τις τέκνων γλυκερών ευφρονέως σέβεται; 
πάντας δ* έκδίκονς φίλους μόνον ήδ’ ερατεινούς 
άσπάζου δώρα πλειστα χαριζομένη 57.

Χαρακτηριστικά είναι δσα ό Λούκαρις /ράφει προς τον 'Ιππόλυ
τον, σημειωθέντα ήδη68, και ή άπάντησις τοΰ 'Ιππόλυτου, γράψαντος 
κα'ι δίστιχον έν τελεί ποίημα εις τον Κωνσταντίνον58. Άλλα και αυ
τός ό Πηγάς εκφράζεται περί τής θεολογικής μορφώσεως καί τής δυνα- 
τότητος τοΰ ‘Ιππολύτου νά καταστή ωφέλιμος; «Άλλ’ εϊ συ, εχ&ρών 
έπηρείαις τής έδρας κατεβιβάσ&ης αδίκως τής ίεράς, πραγμάτων άπήλ- 
λαξαι....έχεις δέ καί ποι τραπείς, τά τής ασεβείας ούδέν ήττον ενδεί
ξεις' τούτο μεν τ οι ς έλεοπνεΰστοις έπαγρνπνών γ ρ ά μ- 
μααι, τούτο δέ δ Τ ών καί πράττεις καί λέγεις χειραγωγών τους πε- 
πλανημένονς» β0.

Καί κατά Μανουήλ Χίον γράφοντα εις Ζυγομαλάν, «τον Ιππόλυ
τον φημί ανδρα καλόν καγαϋόν καί μουσών τρόφιμον, ώς καί 
αυτός ακριβώς οΐσίλα» β1.

Πάντας δμως τούς γράψαντας περί 'Ιππολύτου υπερβαίνει εις έπαι
νον αυτός δ σύγχρονός τον Martinus Crusius γράψας περί αυτού έξ 
αφορμής τής επιστολής του τής δημοσιευθείσης έν Turcograecia (σ. 
306) τά επόμενα: «Est caetero quin ea admodum erudita, et hu- 
manitatis reverentiaeque plena. Fortassis Graecia hodie non mul- 
tos ita doctos viros habet».

VI. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

1.—Τοΐς σοφοηάτοις καί λογιωτάτοις καί εντιμοτάτοις κληρικοΐς τής
τοΰ Θεοΰ Μεγάλης Εκκλησίας__

Incipit : To τής ήχους ύατερόφωνον...
Desinit: ’Έρρωσίέε συν πάση εν Θεώ ευτυχία. Μαιμακτηριώνος * 5

ευφρονέως διά τό μέτρον, καί εις τόν στίχον 3 αντί ερατεινοΐς, ερατεινούς διά 
τό νόημα.

*’) Πρβλ. ανωτέρω σ. 37.
5*) Leg rand, Ένθ·’ άνωτ. σ. 214.
5>) Νέα Σιών 13, 1913, σ. 71.
,0) Turcograecia σ. 253.
**) Περί τοΰ Γεωργίου Αίτωλοΰ (1525 - 1580) πρβλ. σύν ταις άλλαις τήν 

μελέτην τοϋ D. Russo Gheorghe Etolianul έν τφ πρώτφ τόμφ τοΰ Studii 
Istorice Greco - Romane opere postume, Bucuresti 1939, σσ. 37 - 43.
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'Ιππόλυτος Χίου Κρής 49

κ' επί γ' φ&ίνοντος. f Χίον ταπεινός μητροπολίτης 'Ιππόλυτος και 
κατά πάντα νμέτερος εν Χριοτφ αδελφός.

Μ. Crusius, Turcograecia σσ. 304 · 6.

2. —Ίππολντφ τφ πανιερωτάτφ Χίον Κωνσταντίνος <^ό Λοΰκ«ρις^> 
εν πράττειν.

Incipit : ”Κδει μέν ημάς την του Θαμύριδος τον Θρακός άκη- 
κοότας τελευτήν, ος ταΐς μονσαις ονκ ευτυχώς άνεφ&έγξατο, σιγήν 
τιμήααι τά μέγιστα.

Desinit : Αν&ις δέ έ’γνωκε προς υμάς άφικέσ&αΐ' ον γάρ αυτω 
&έμις τοις εν Παταβίφ σοφοϊς τά συνήθειας ποιήσασ&αι. ’Έρρωσο. 
Ένετίη&εν, μαιμακτηριώνος ,αφ\α (—Σεπτέμβριος 1591).

Le grand, ΒΗ XVII s. IV, 1896, σσ. 208.

3. —*Ιππόλυτος Κρής, δ ταπεινός Χίον επίσκοπος τω ελλογιμωτάτω 
κνρίφ Κωναταντίνφ τφ Λονκάρει εν πράττειν.

Incipit: "Ο τοΐς γράμμασί σου τω όντι κέντρον πει&οϋς επεστι 
καί χάριτος ίλέλξιν ένεισιν τοΐς άναγινώσκονσι....

Desinit: δ γάρ τον Κροίσον άησαυρός των πεμπομένων γραμ
μάτων σου ήττων__Έλαφηβολιώνος δις δέκα επί τριαί φ&ίνοντος
(,αφ\β') [23 Φεβρ. 1592].

L e g r a n d, ΒΗ XVII s. IV, 1896, σσ. 212 - 214. Γ. Ζ ο λ ώ τ α ς Α
θήνα 20, 1908, σ. 306.

4. —Τφ πανιερωτάτφ μητροπολίτη Χίου καί σοφωτάτφ άνδρί Κυρία.) 
Ίππολντω τω Καστρικίφ Κωνατ. δ Λούκαρις εν πράττειν.

Incipit: Ό Μνησάρχου Πυ&αγόρας ό Σάμιος, δ τον Φερεκύδον 
ακροατής δ έπίσηιιος__

Desinit: Αυτά γάρ ήμΐν οίονοΰν ϋυμηρέστερα κέκριται. ’Έρρω
σο. Ένετίη&εν, μεταγειτνιώνος β'ί.

Ξ. Σιδερίδης, Χιακά Χρονικά 6, 1926. σ. 186. Πρβλ. Ζ ο λ ώ τ α ν, 
'Αθήνα 20, 1908, σ. 306.

5. —Ανωνύμου^ Ίππολύτφ τφ πανιερωτάτψ Χίον καί σοφωτάτφ 
άνδρί εν πράττειν.

Incipit : Μή &αυμάσης εΐ δοκώ φορτικός τή σή παιδεία συχνά 
επισ τέλλων__

Desinit: εί γάρ καί μακρά τά γράμματα, σιωπής γε τυγχάνει 
μακρότερα. ’Έρρωσο. Ένετίη&εν.

Ξ. Σιδερίδης, Χιακά Χρονικά 6, 1926 σσ. 186 - 187.

6.—Ανωνύμου'^· Τφ πανιερωτάτω μητροπολίτη Χίου κνρίω Ίπ
πολύτφ τφ Καατρισίφ άνδρί σοφωτάτφ χαίρειν.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ζ. 4
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50 N. B. Τωμαδάκη

Incipit: Έδάκρυσά πως την γην και την τύχην ώς olov κατε- 
μέμφϋην.

Desinit: τότε γάρ μάλιστα ευφρανϋήσομαι, όταν τής νμετέρας 
περιτύχω. Έρρωμένος μοι διαβιφης, πανιερώτατε δέσποτα.

Ξ. Σιδερίδης, Χιακά Χρονικά 6, 1926, σ. 187.

7. — Τφ πανιερωτάτω άρχιεπιακόπφ Χίου κυρίφ Ίππολΰτφ Μάξι- 
μος <^Μ«ργοΰνιος, Κυθήρων έπίσκοπος]>.

Incipit: Άρίοτνα τον Μη&νμναΐον. ..
Desinit : Ένετίηϋεν, βοηδρομιώνος έβδομης Ισταμένον κατά τό 

1591 έτος τό Σωτήριον.
Ξ. X ι δ ε ρ ί δ η ς, Χιακά Χρονικά τεύχος 6, 1926, σσ. 188 - 189. Πρβλ. 

C h. A s t r u c, Κρητικά Χρονικά 8, 1949, σ. 223 (No 43).

8. — Ιππολύτου πρώην Χίου <^ό’Αλεξάνδρειάς Μελέτιος Πηγας^>.
Incipit: Σύ μεν δή τής ιεράς φιλοσοφίας έχόμενος και έν μέαοις 

οίς έφνς άλγεινοΐς φιλοσοφείς ονκ άκαίρως.
Desinit: ’Έρρωσο εν Κυρίφ, τιμιώιατε. Έν Κωναταντινουπό- 

λει ,αφ\γ' (=1593).
Κλέοπας Ν. Κοικυλίδης, Νέα Χιών 13, 1913, σ. 71.

9. — Ίππολύιφ τω πανιερωτάτφ πρώην Χίου συν τοΐς πανοσιωτάτοις
ήγουμένοις__μετά παντός τοϋ Χριστωνύμου λαοΰ, άνδρών τε και
γυναικών, τής ίλεοφνλάκτον Κρήτης__

Incipit : Γνωστή μοι και πρώην πολλαχόάεν ή προς ημάς τής 
ϋμετέρας εύλαβείας Αγάπη—

Desinit: Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος, πατριάρχων ’Αλεξάνδρειάς 
και πάντων των αγίων αμήν. Έν ’Αλεξάνδρειά 1596.

Ί. Σ α κ κ ε λ ί ω ν, ΔΙΕΕ 1, 1883 σο. 58 - 60 άριθ. ιδ·’. Ή χρονολογία 
παρά Ά γ. Νινολάκτ), Ή πρός τούς Κρήτας αλληλογραφία Μελετίου 
τοϋ Πήγα, έν Χανίοις 1908 σο 41 · 43 (οπού αναδημοσιεύεται μετά πολ
λών σφαλμάτων).

10. —Τφ πανιερωτάτφ και πανσοφωτάτφ μητροπολίτη Φιλαδελφίας κυ- 
ρίω Γαβριήλ δ ταπεινός μητροπολίτης Χίου ’Ιππόλυτος έν Χριστφ 
χαίρειν και έν πάσι εύτυχεΐν.

Incipit : Ai των άγαάών άνδρών αντιλήψεις δένδρεαιν έοίκασιν...
Desinit : σύγγνωάι πρός βίον γράφοντι.
J. Lamius. Diliciae Eruditorum. Gabrieli Severi et aliorum Grae- 

corutn recentiorum Kpistolae.. .Florentiae 1754, σσ. 52 - 53.

11, —’Ανεπίγραφος <^Γραβριήλ Σεβήρος τφ Ίππολότφ Χίου^>.
Incipit: Τήν μολυ έξαίρουσαν ημάς, μάλλον δέ σε τό τοϋ άρχιε* 

ρέως....
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Desinit : Τά περί την τεσσαρακοστήν άσχολουμένοις και εις την 
φυσικήν ουράνιον δσον δοημέραι φροντίζονσι.

J. L a m i u s, Ένθ’ άνωτ. σσ. 81 - 82.

12. —Τφ πανιερωτάτφ και αοφωτάτφ μητροπολίτη Φιλαδέλφειας κύ
ριοι ύμετέρφ κυρίω Γαβριήλ, ό ταπεινός Χίου ’.Ιππόλυτος, έπίδο- 
σιν πνεύματος άγιου.

Incipit: Την μετά τής προσηκούσης δορυφορίας και αίδοϋς ...
Desinit : έπιρρώνυε ημάς ταΐς προς δέον εύπροσδέκτοις ενιεύ- 

ξεσιν.
J. Lamius, Ένθ’ άνωτ. σσ. 91 - 93.

13. —Τοϊς πανιεραπάτοις καί δεοφιλεστάτοις, σοφωιάτοις τε καί λογιω- 
τάιοις άρχιερεΰσι εν άγίω πνεύματι άγαπητοΐς άδελφοϊς καί συλ· 
λειτονργοϊς κυρίω Γαβριήλφ τφ Φιλαδέλφειας καί κυρίφ Μαξίμω 
Κυδήρων τφ Μαργουνίω, ό ταπεινός 'Ιππόλυτος έπίδοσιν πνεύμα
τος αγίου.

Incipit: Τρέχει μεν πας εις την ανω βοήδειαν...
Disinit: καί γονυκλιτώ<^ς^> τάς τό δεσποτικόν σώμα αίρούσας 

πανευλαβώς κατααπάζομαι. Μαιμακτηριώνος δέκα επί τρισί φδί
νοντας.

J. Lamius, "Ενθ’ άνωτ. σσ. 93 · 94.

[13α.—...Χίος Μιχαήλφ τώ Σοφιανώ ευ πράττειν
Incipit : Ές Ρώμην έληλυδώς άρτι, μόλις όφδαλμοις έπειδό μην...
Desinit: Οϋτω δουλοπρεπώς καί άνελεύδεροι έλέαδαι βίον' έρ- 

ρωσο. Έκ Ρώμης *Ιουλίου ς' Ιαταμένου.
J. Lamius, ”Ενθ’ άνωτ. σσ. 195 - 197, έπάγων: «Hie forte est Hip- 

polytus Chius, cuius alias litteras superius edidimus». Τοΰτο παντά- 
πασιν αυθαίρετον, δεδομένου ότι ό Ιππόλυτος οΰτε Χίος ύπήρξεν οΰτε είς 
Ρώμην έταξίδευσεν.]

14. —Γεώργιος ΑΙτωλός 'ΐππολύτφ Μηδύμνης
Incipit : ’ Αττικουργή τον λόγον προς σε τον περιττόν την σοφίαν 

πέμπειν, ταυτόν τή παροιμία «γλαύκας εις ' Αδήνας».
Desinit: κατακηλει καί άηδών άηδόνα.
Ά. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τής 

Νεοελληνικής Φιλολογίας. Μέρος Πρώτον περιλαμβάνον έπιστολάς λογιών 
άνδρών τής ις-' καί ιζ' έκατονιαετηρίδος, ΕΦΣΚ ΙΖ', 1886, σσ. 50 - 93, έν 
σσ. 61 - 62.

15. —<70, αυτφ 'ΐππολύτφ ό αυτός Γεώργιος'^·.
Incipit: rH τοϊς γράμμααί σου κέντρον πειδοϋς έπεστι, καί %ά- 

ριτος δέλ<^γ~^>ητρον ίνίησι τοϊς άναγινώακουαι,
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52 N. B. Τωμαδάκη

Desinit : Ό γάρ τοΰ Κροίοον θησαυρός των πεμπομένων γραμ
μάτων ήττων.

Ά. Παπ. Κεραμεύς, "Ενθ·’ άνω*, σ. 62.

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Λιτωλός Ιεώργιος 14, 15.
*Ανώνυμος 5, 6.
'Ιππόλυτος (ΜηΟύμνης, Χίου, πρώην Χίου) 1, 3, 10, 12, 13.
Λούχαρις Κωνσταντίνος (Κύριλλος) 2, 4.
Μαργούνιος Μάξιμος 7.
Πηγας Μελέτιος 8, 9.
Σεβήρος Γαβριήλ 11.

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ

Εκκλησίας Μεγάλης (Κων/λεως) κληρικοί 1.
'Ιππόλυτος Χίον (κλπ.) 2, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 11, 14, 15.
Λούχαρις Κωνστ. (Κύριλλος) 3.
Μαργούνιος Μάξιμος 13.
Σεβήρος Γαβριήλ 10, 12, 13.

VII. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Τοΐς οοφωτάτοις καί λογιωτάτοις καί εντιιχοτάτοις μεγάλοις 
κληρικοΐς τής τον Θεόν Μεγάλης Εκκλησίας61.

Τοΐς σοφωτάτοις καί λογιωτάτοις καί έντιμοτάτοις κληρικοΐς τής 
τοΰ Θεόν Μεγάλης ’Εκκλησίας, τφ μεγάλω οίκονόμφ, τφ μεγάλω 

5 λογο&έτη, τφ μεγάλω σκευοφύλακι, τφ μεγάλω σακελλαρίφ καί τφ 
μικρφ λογο&έτη, τφ νοιιοφύλακι, τφ δικαιοφνλακι, τφ πρωτο
νοτάριοι, τφ πρωταποστειλαρίω, ψιλτάτοις, ’Ιππόλυτος ταπεινός εν 
άρχιερενσι τής Χίον εντνχεϊν καί εν Κνρίω χαίρειν,

Τό τής ήχους νστερόφωνον άντήχημά έστι πάντως φωνής έκφω- 
10 νονμένης τυχόν κατά φάραγγτι, ή άλλον τόπου συνέχειαν) δίειργου 

μένης όμως τφ μεταξύ διαστήαατι. ΕΙ γάρ λαλήσει τις προς Ισό
πεδου υνκ άν ποτέ άντηχήση πνεύμα τό έκπεμφίλέν δτατί; ότι εκεί 
ενείργεται ή φωνή τφ τοΰ τόπου κοιλώμαιι, έγκλειομένη δε τφ κοι- 
λώματι καί προς έκάτερα τά μέρη προσπταίουσα, έκεΐνον ήχον δι- 

15 ηρ&ρωμένον δίδωσιν άνιηχεΐν όποιον έκ τοΰ λαλήσαντος έδέςατο ή 
κοιλάς. ’Ισόπεδοι· δέ, κα&ότι πλατύ έστι καί άστενοχώρητον, αυμ- 
πλατύνει τό φλέγμα καί την τής λαλιάς διασκεδάζει συνέχειαν' καί 
τό εις μέρη διαιρε&έν καί οκεδασίΐεν εις λεπτά πώς άναστραφείη 
όλον προς τον λαλήσαντα καί άνακλασΰείη προς τον φύεγξάμενον-

“’) Έ|ωιερική επιγραφή τής Ιπιστολής.
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20 ΤΙ μοι βούλεται ταϋτα; Τοϋ ήμετέρον, φεϋ, γένους ήτνχηκότος 
έν λόγοις, εύατοχώτατοι και άνθηροστομώτατοι έν σοφία και λογιό- 
τητι τή ένούση κατάκρως δυνάμει και πσσότητι και ένεργεία και 
ποιότητι, έν Χριστώ τφ θεφ αδελφοί ποθεινότατοι και φίλοι πιστό
τατοι καί σύντροφοι λόγων και ένλείων93 γεννήτορες, τα στερεανιώ- 

25 τατα τφ δντι ερκεα τής τον Θεού Μεγάλης 'Εκκλησίας, φαεινοί κατ’ 
ήτορ καί αγνοί το δέμας καί ορθοί τον τρόπον καί τα ήθη εύκό- 
σμητοι, κατά τό διπλοΰν καί κοινόν δνειαρ, τούτέστι τοΐς οίς αν έγ- 
γίνητε καί οίς έπιστείλητε, ήχήσαμέν ποτέ ώ; εις τινα φάραγγα τάς 
φιλικάς άκοάς' βαθεΐαι δε καί ανθρώπων αί άκοαί καί έλικας έ- 

30 χουααι καί, ώς οντω φάναι, κοχλοειδεϊς. Καί τάς αιτίας ταύτης 
τής πλάσεως οϊδατε ημών άκριβέατερονι άτε δη έμφιλοχωρήσαντες 
εις έπαρκές καί αύτάρκειαν τοΐς τοϋ Σταγειρόθεν έν τοΐς περί ψυ
χής περί ακοής θεωρήμασι. Καί οϋκ άντηκούσαμεν άντιφωνήματα, 
άλλ’ έν ίοοπέδω λαλήσαντες ύστεροφωνίαν ονκ έδεξάαεθα, ει ιιή τι 

35 ονκ άπέδωκαν οί λαβόνιες, καίτοι προς άμφιλαβεϊς καί βαθείας 
άκοάς έφθεγξάμεθα. Μη πότε δέ δτι όρώμεν άχρόνως, άκούομεν 
δέ έν χρόνω καί παρά τούτο χρονίζωσι τα ϋμέτερα άντηχήματα; Ει 
γάρ ούδέν άλλο έστί φωνή άλλ’ ή πλήξις άέρος ή αήρ πεπληγμέ- 
νος, φωνει δε προς αυτόν ουδέ είς προς δε τήν πόρρω κατά άπό- 

40 στάσιν, αυτή δέ χρόνον δεΐται προς άντιπομπήν τής φωνής, εύλο
γον ώς ό παρά χώραν οικιών καί μακροτέρου χρήται χρόνον προς 
άντίφωνον. Τάλας δ’ έαομαι καί έμαυτοϋ κατακλαύαομαι είς μή 
άέλπτως τά ευαγγελικά παρ’ ύμϊν άντέγραπται: κρούοντι μέν δσα 
καί δι’ οργάνων τινών των δαψιλεστέρων χάρτη"* τάς νμετέρας 

45 άκοάς’ μή έντυγχάνοντι δέ γρηγορούαη τή θυρωρφ δυνάμει υμών, 
ώς είσανγελθείη τα ήχήματα τή ψυχή καί πληρωθείη μου τά αιτή
ματα. Καί άλλως δέ μοι εκτοπος έρως των ϋμετέρών γραμμάτων 
είμή σάς 6δ πάσχα ηγούμαι τήν ημέραν καί εορτήν εορτών καί πανή- 
γυριν πανηγύρεων έκτοτε έν ή τά ήμέτερα γράμματα δέχομαι, καί 

50 έκ θλίψεως είς ευθυμίαν διαβιβάζομαι καί από στενοχώριας εις 
πλατυασμόν.

”Αγε τοίννν, προς Θεού, αδελφοί καί φίλοι πιστότατοι, τό από * **)

ej) Ή μή απαντούσα είς τά λεξικά λέξις ένλειος έβ-ησαυρίσβη, φαίνεται, 
άπό ιόν 'Ιππόλυτον έκ ποιητικού τίνος κειμένου.

**) Χάρτην Crusius.
β5) <Είμή σα;> άκατανόητον, οδτω έτύπωσεν ό Crusius καί άφήκεν άμετά- 

φραστον. Τό πρωτότυπον τής επιστολής τό όποιον έχρησιμοποίηοεν ό έκδοτης 
ήτο σφόδρα κακογρπμμένον!: «Autographum sane acuto calamo scriptum, 
ali cubi loctum difficile est». Turcograecia, a. 306.
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τοϋί?£ δαχριλεύετέ μοι τα γράμματα. Υποδέχεστε δε καί, ώς 6 Χρι
στός τής χήρας, τά δύο λεπτά τα χάριν ευλογίας στελλόμένα παρ’ 

55 ημών μετά τον ήμετέρον έντιμοτάτον εκκλησιάρχου παπά κυρίου 
Μιχαήλον τον Έλεαβονρκου, ον και συνδράμετε κατά πάντα, αξιώ. 
και δηλοποιεϊτε ήμΐν γραφικώς, άντιβολώ, παν τό εκ των ώδε ΰμϊν 
καταΟύμιον. Και εϊ ούκ έτελέσαμεν εως νυν, τό από τονδε ίκτελέ- 
σομεν, δσον τό κατά δύναμιν.

60 ’Έστω τον λοιπού ταντα, εί μή γε βούλεστε ώς πενίλοϋντας η
μάς πορεΰεσϋαι καί ώς σκυϋρωπάζοντας.

’Έρρωσύλε σνν πάση εν Θεφ ευτυχία
Μαιμακτηριώνος κ επί γ' φίλίνοντος
f Χίου ταπεινός μητροπολίτης ’Ιππόλυτος καί κατά πάντα ύμέ- 

τερος εν Χριστφ αδελφός ββ.

Άθήναι, Μάρτιος 1953.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

6β) Δέν έσημεΐίό9·ησαν παρατονιαμοί τινες καί άβλεψίαι τυπογραφικοί τής 
έκδόσεως τοΰ Crusius αί όποϊαι έπανωρΦώθησαν.
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